
 
 

Organizacja pracy 
Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy ucznia oraz postępów w nauce 

Sposoby oceniania w Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie w ramach 
nauki zdalnej od 25 marca 2020 r. 

 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
 

I. Od 25 marca 2020 r. w Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie 
obowiązuje Procedura pracy zdalnej z dn. 12 marca 2020 wraz załącznikami z dn. 20 
marca 2020 r.: Załącznik nr 1 - Organizacja nauki zdalnej w kl. 4-6 i nr 2 - 
Organizacja pracy zdalnej w kl. 1-3. 

II. Dyrektor szkoły ustala w uzgodnieniu z nauczycielami następujący sposób realizacji 
podstawy programowej, monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów 
w nauce: 

 
1. Realizacja podstawy programowej odbywa się zgodnie z planami wynikowymi 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Nauczyciel danego przedmiotu decyduje o 
czasie przeznaczonym na realizację poszczególnych treści podstawy programowej w 
odniesieniu do procedury realizacji pracy zdalnej.  

2. Tematy zajęć, zgodnie z planami wynikowymi opracowanymi przez poszczególnych 
nauczycieli oraz frekwencja uczniów podczas lekcji on-line zostają odnotowane w 
dzienniku elektronicznym wraz z frekwencją uczniów, z których wszyscy posiadają 
potwierdzoną zdolność do pracy zdalnej.  

3. Ocenianie realizowane jest w ramach sprawdzania postępów ucznia podczas lekcji          
online oraz prac ucznia w e-zeszycie przedmiotowym ucznia i udokumentowane jest           
na bieżąco w dzienniku librus. 

4. W zakresie muzyki, plastyki, techniki, religii uczniowie realizują zadane w ramach 
szkolnego harmonogramu projektów projekty edukacyjne, realizując je indywidualnie 
lub w drodze kontaktu online z uczniami w ramach grupy projektowej. Projekty 
podlegają ocenie. 

5. W ramach wychowania fizycznego nauczyciel udostępnia uczniom zestawy ćwiczeń 
do realizacji wraz z filmami instruktażowymi/tutorialami itp.  

 



 
 

6. Nauczyciel muzyki, plastyki, techniki, religii oraz wychowania fizycznego może 
udostępnić dodatkowy materiał dla uczniów odnoszący się do treści wynikających z 
podstawy programowej (film, prezentację do obejrzenia, ćwiczenie do wykonania - 
nie częściej niż jedno ćwiczenie/zadanie dla uczniów raz w tygodniu). Czyni to 
wyłącznie poprzez szkolne konta Gmail uczniów. Oceny umieszcza dzienniku librus. 

7. W przypadku problemów technicznych lub innych nauczyciel ustala sposób 
indywidualnej oceny pracy ucznia. O tym fakcie informuje dyrektora szkoły.  

8. Uczniowie pracują w oparciu o opracowane i wskazane przez nauczycieli autorskie 
materiały edukacyjne, dostępne zasoby oraz aplikacje wspierające zdalne 
nauczanie.  

9. Nauczyciele oraz edukatorzy zajęć pozalekcyjnych mogą dodatkowo wskazać inne, 
nieujęte w harmonogramie tygodniowym pracy zdalnej, materiały dla uczniów,  w tym 
gry edukacyjne, e-spektakle, programy telewizyjne itp.  

10. Zaproponowane formy edukacji zdalnej służą również utrzymaniu relacji koleżeńskich 
i mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów do spotkań, konsultacji 
indywidualnych, z zachowaniem zasad obowiązującej uczniów Netykiety lekcji online. 

 


